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مفصليات طبية جامعة الملك سعود                                                            اسم المقرر :   
(1+2)3حين     317قسم علم الحيوان                                             رمز المقرر :  –كلية العلوم   

5م 75 ب1( قاعة12 -10وقت المحاضرة : )                        هـ              1433/  1432 الثانيالفصل   

4675750هاتف :  128  -ب 2: مكتب   أ. د. محمد صالح الخليفة مدرس المقرر:   
  http//www.faculty.ksu.edu.sa\621                                                     

mkhalifa@ksu.edu.sa    

 

 وصف المقرر:

نبذه عن العالقة  لدبابيرللمفصليات ، وا ةالعامة للشكل والصفات العاماألساسيات  دريس يهدف المقرر إلى ت

الحيوية بين العائل والطفيل لبعض الحشرات والمفصليا بما في ذلك الصراصير والنمل الحقيقي والحشرات 

الحلم الطفيلي ورتبة القراديات ومسببا ت االمراض الوبائية والمستوطنة  يةتماصة الدم والحشرات الواخزة ور

 في المملكة العربية السعودية 

  مراجع المقرر

. . مفصليات االرجل ذات االهمية الطبية والبيطرية في المملكة العربية السعودية  _ عمادة شؤن المكتبات   1

  .هـ1419جامعة الملك سعود _ 

2. Rober, F. Harwood and Maurice, T. James (1979) Entomology in Human and Animal Health, 7th Ed.   

MacmillanPublishing Co. Inc. New York. 

3.   Walker, Alan (1994) Arthropods of Humans and Domestic Animals   Chapman & hall 

عملي 30ئي (    &  نها 50أعمال السنة  +  20نظري )  70:  توزيع الدرجات  

 جدول توزيع المحاضرات

هـ  07/03/1433األسبوع األول            شكل والصفات العامة واالهمية الطبية دراسة ال   

هـ  14/03/1433األسبوع االثاني         الحشرات ذات االهمية الطبية القليلة   

هـ  21/03/1433األسبوع الثالث        الحشرات ذات االهمية الطبية الكبيرة  

هـ  28/03/1433األسبوع الرابع            الحشرات ذات االهمية الطبية الكبيرة   

هـ  05/04/1433األسبوع الخامس       الحشرات ذات االهمية الطبية الكبيرة   

هـ  12/04/1433األسبوع السادس       الحشرات ذات االهمية الطبية الكبيرة   

هـ  19/04/1433األسبوع السابع       االختبار الشهري االول  الحشرات غير ماصة للدم+   

هـ  26/04/1433األسبوع الثامن        نحة ثنائية االجالحشرات    

هـ  03/05/1433األسبوع التاسع        رتبة  البراغيث 

هـ  10/05/1433األسبوع العاشر       ي  رتبة الحلم الطببي والبيطر   

هـ 17/05/1433األسبوع الحادي عشر    يطري برتبة   القراديات الطبي وال   

هـ  24/05/1433األسبوع الثاني عشر     تكملة القراديات  

هـ  02/06/1433األسبوع الثالث عشر        المثيرة للحساسية  السموم واالفرازات  

هـ 09/6/1433األسبوع الرابع عشر      

  

االمراض الوبائية المتوطنة في المملكة العربية  المفصليات ذات

 السعودية 

هـ  14/6/1433األسبوع الخامس عشر  اإلختبار العملي 

مالحظة: يمكن التواصل معي عبر صندوق البريدي في سكرتارية القسم علم الحيوان اذا تعذر االتصال هاتفيا او 

 عبر البريد االلكتروني  
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